
 

                      Estudo de Célula – Semana de 28/03/21 a 03/04/21  
 

 

SÉRIE: “UMA VIDA MAIS QUE ABENÇOADA” 
 
 6º ESTUDO: O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO 
 

 BASE BÍBLICA: “Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios 
de pedaços que sobraram.” Lucas 9.17 
 

OBJETIVO: Revelar ao grupo os princípios que nos levam a viver o milagre da multiplicação. 
 

COMPARTILHAMENTO:  
 

1- Você gostaria de ver os seus recursos se multiplicarem? como vimos no texto lido, Deus pode fazer 
isso! Com base nos princípios que temos aprendido nesta série, NA SUA OPINIÃO, DE QUE 
MANEIRA VOCÊ PODE VIVER O MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO?  
 

Conforme os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido, para vivermos o milagre da 
multiplicação precisamos:  
 

 CONSAGRAR AO SENHOR AQUILO QUE QUEREMOS QUE SEJA MULTIPLICADO - LUCAS 9.6 
“Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu.”  
 

     (Cada discípulo obedecendo a Jesus, e seguindo o seu exemplo, alimentaram toda aquela multidão. 
Nunca se esqueça! Para que algo possa multiplicar é preciso que antes seja consagrado a Deus. 
Infelizmente muitos não entendem que antes que seus recursos possam multiplicar, precisam ser 
abençoados. Em outras palavras, não entregam ao Senhor o dízimo, esquecendo que somente Ele, 
nosso Pai, tem o poder para abençoar).  

 

 DAR, PORQUE SOMENTE O QUE É DADO PODE SER MULTIPLICADO – LUCAS 9.16b “Em 
seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo.”  
 

(É importante observar que o milagre começou a acontecer a medida que os pães e peixes iam 
sendo distribuídos para multidão pelos discípulos. Quando entregamos nosso dízimo nós estamos 
abençoando nossos recursos, mas o milagre da multiplicação começa a acontecer a partir do 
momento que decidimos repartir aquilo que está em nossas mãos, isso significa ofertar para 
missões, para alguém que precise, para o Reino, etc).  

 

 COLOCAR TUDO EM ORDEM PARA QUE A MULTIPLICAÇÃO ACONTEÇA – LUCAS 9. 14-15 
“Jesus disse aos seus discípulos: „Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta‟. Os discípulos 
assim fizeram, e todos se assentaram.”  
 

(O milagre da multiplicação somente acontece quando obedecemos a voz de Jesus e vivemos de 
acordo com as suas instruções. Muitos anseiam serem alvo do milagre da multiplicação, mas tem 
falhado em seguir os princípios que precedem o milagre. Nossas finanças precisam estar em ordem, 
precisamos ser um bom mordomo, precisamos ser honestos e íntegros, precisamos ser 
merecedores do milagre da multiplicação).  

 
2- Além do milagre da multiplicação dos pães, encontramos na Palavra de Deus, outros milagres como: 
a multiplicação da refeição de uma viúva pobre e seu filho, através do profeta Elias(1 Reis 17.7-16); a 
multiplicação das forças de inúmeros soldados israelitas batalha após batalha (Juízes 7.1- 25); a 
multiplicação do azeite da viúva através do profeta Eliseu (2 reis 4.1-7); entre outros milagres que nos 
revelam que o nosso Deus é o mestre da multiplicação! E VOCÊ? JÁ VIVEU ALGUM MILAGRE DE 
MULTIPLICAÇÃO QUE PODERIA COMPARTILHAR?  
 
 PARA CONTINUAR PENSANDO: Esteja certo de que Deus quer abençoar e multiplicar os nossos 

recursos – assim como Ele abençoou e multiplicou os cinco pães e dois peixinhos. A verdade é que 
Deus pode fazer as nossas finanças irem além do que jamais poderíamos fazer com que elas se 
expandissem, por meio da nossa própria inteligência ou diligência. Mas é vital entender e aplicar os 
princípios aprendidos para vermos o milagre da multiplicação acontecer! 


